يك كالم

يادگاري

 1آنچه امروز بهس��ختي و ب��ا زحمات طاقتفرس��اي دس��تاندركاران
پروژههاي عمراني شهر تهران دراختيار شهروندان صبور پايتخت قرارميگيرد،
يادگاريهاي دورهكنوني مديريت شهري است .همانطور كه امروز وقتي از
بزرگراهي مثل بزرگراه شهيد همت گذرميكنيم و اغلب يادمان هم نميآمد كه
چه روزهايي بر كارفرما ،مجري ،پيمانكار ،مشاور و كارگران شاغل دراين پروژه
تأثيرگذار شهري گذشت ،قطعاً نس��لهاي آينده نيز از روندساخت و تكميل
بزرگراهي مثل بزرگراه يادگارامام(ره) چيزي بهياد نميآورند .البته نگاه جامعه
مهندسين و كارشناسان مسائلاجتماعي و شهري بهمقوله توسعه گامبهگام
شهر قطعاً نوع ديگرياست اما بهتر آن اس��تكه مردم كوچه و بازار نيز كمي
ي كنند.
دقيقتر اتفاقات پيرامون خود را تحليل و حالج 
 2امس��ال س��ال يادگاري دادنهاي مديريتش��هري به تهرانيهاست.
آخرين قطعه بزرگراه يادگارامام(ره) آخرين اين يادگاريها تا بهامروز بوده و
 | 02روزنگارهفتهايكه درعمرانشهرگذشت
(ع)
از بزرگراه امامعلي
تا بزرگراه شهيد زينالدين
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البته بهزودي يادگاريهاي ديگر نيز تقديمميشود .يادگاريهاي نسلامروز
ص و كنكاش
مديرانش��هري به نس��لهاي آينده .در واقع آيندگان با تفح�� 
درآنچه امروز با دشواريهاي خاص خود انجامشده تا نسلهاي بعدي زندگي
راحتتري را تجربهكنند ،بايد دس��ت ب��ه كارهاي بزرگت��ري بزنند و دامنه
تحوالت را گستردهتر سازند .قطعاً از مديران فرداي مديريتشهري انتظارات
بيشتر خواهدبود چراكه گامهاي اوليه توس��عه ،پيشاز روي كارآمدن آنها
برداشتهشدهاست.
 3يكسال بعداز درگذشت حجتاالسالم والمسلمين حاج سيداحمدآقاي
خميني(ره) بود كه كار ساخت بزرگراه يادگارامام(ره) بهنيت گراميداشت ياد و
خاطره اين عزيز بزرگوار و مظلوم آغازشد .حاال بعداز گذشت قريب به 17سال
از آن روزها ،آخرين قطعه بزرگراه يادگارام��ام(ره) در دل يكياز مظلومترين
مناطق پايتخت بهپايان راه خود رسيدهاست .براي ساخت و تكميل اين بزرگراه
23كيلومتري زحمات زيادي كشيدهشد .اجر آن همه زحمت نثار روح پرفتوح
يادگار عظيمالشأن امام راحلمان باد كه بركات سايه وجود نازنيناش همچنان
بر سر اين ملت مستدام است.

 | 03بلواري در حاشیه بزرگراه صدر

 2سال انتظار
براي تولد بلواركاوه

 | 08از اول تا بيستم شهريورماه

بررسي  پروژههاي
پيادهرا هسازي

تصوير 360درجهتهرانازبااليبرجميالدومحلنمادينپروژههايكالنعمرانيروينقشهپايتخت

افتتاحيه طرحهاي عمراني ،يكييكي از راه ميرسند

16پروژهكالن درسال91

ك ميشود .بسياري از اين پروژهها
داستان پروژههايي كه طي ساليانگذشته وارد فاز عملياتاجرايي شدهاند ،بهتدريج به صفحات آخر خود نزدي 
امسال تكميل خواهند شد و برخي ديگر با اتمام فا ز نخست خود ،بهمرحله بهرهبرداري مقدماتي ميرسند .برخي طرحها بهيكباره افتتاحميشوند و
برخي ديگر مرحله به مرحله دراختيار شهروندان قرار ميگيرند .بههرحال آنچه مسلماست اينكه درسالجاري بسياري از وعدههاي مديريتشهري
درزمينه ساختوسازهاي عمراني محقق خواهد شد .صفحه 4

10 | 07پل كابلي برتر دنيا

روسهاصدرنشينشدند

پلهاي معلقكابلي ازجمله زيباترين س�ازههاي ترافيكي
در سراسر جهان بهحسابميآيند .اين قبيل پلها معموالً
در مواردي مدنظر مهندسان سازه قرارميگيرند كه امكان
احداث پايههاي متعدد بهراحتي ميسر نباشد .بههمين دليل
اس�ت كه اغلب پلهاي معلقكابلي روي مسير رودخانهها
ساخت ه شدهاند.
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عين عدالت
دكترمحمدباقرقاليباف

*

*شهردارتهران

سخن شهردار

هر چند بزرگراه يادگارامام(ره)
مس��يرخود
بهانته��اي
رسيدهاست اما مديريتشهري
درنظر دارد اتصال اين بزرگراه
به ميدانفتح و نيز ميدان 9دي را برقرارسازد .با اين
كار گرهگشايي خوبي در معابرترافيكي مناطـق 9و
 10ص��ورت خواهدپذيرفت .آخري��ن قطعه بزرگراه
يادگارامام(ره) ،انصافاً طراحي منحصربهفردي دارد
و بدون آنكه بافت محلي به دونيم قسمتش��ود و يا
ارتباطات اجتماعي محل��ي و منطقهاي برهم بريزد،
اين معبرشرياني س��اخته شدهاس��ت .حاال با پايان
مراحلس��اخت بزرگراه ،آرامش ب��ه مناطق مرتبط
بازگشته و مشكالت قبلي برطرف شدهاست .ساكنين
مناطق  9و 10طي دو سه سال اخير فشارهاي زيادي
را بابت تكميل بزرگراه يادگارامام(ره) متحملشدهاند
و امروز وقت آن رس��يده تا پاداش صب��وري خود را
دريافتكنند .البته شهرداران اين مناطق بايد نهايت
سعيوكوشش خود را بهعملآورند تا وضعيت معابر
ترافيكي مربوطه باز هم بهترشود.
ازطرفي باتوجه به آنكه مهمترين برنامه شهرداري
تهران رسيدگي به وضعيت مناطقجنوبي شهر است،
سعيداريم عمليات تعريض خيابان امامخميني(ره)
نيز امسال بهپايان برس��د تا مشكالت مربوطبه تردد
دراي��ن محدوده برطرفش��ود .درم��ورد بافتهاي
فرس��وده مناطق 9و  10نيز در 2س��ال گذش��ته با
وضع قانون معافيت عوارض كه توس��ط ش��هرداري
پيش��نهاد و بهتصويب شورايش��هر رس��يد ،رش��د
خوب��ي را دراين حوزه ش��اهدبوديم .امروز دوس��وم
پروانههاي ساختماني مناطق 9و  10در بافت فرسوده
صادرشده اما شهرداري پولي بابت صدور اين پروانهها
دريافت نكردهاست .رشد ساختوساز دراين مناطق
نشانميدهد ش��هرداري و شورايشهر درخصوص
صدور رايگان پروانهساختماني در بافتهاي فرسوده
تصميم بجايي اتخاذ كردهاند.
رسيدگي به فضايسبز و تعريض برخي خيابانهاي
اين مناطق ،تصميماتي اس��ت كه ميتواند ش��كل
زندگي در اي��ن مح��دوده از ش��هر را تغييردهد .ما
معتقديم مردم اين مناطق دين خـ��ود را بـه نظـام
و انقـالب ادا كردهاند و حاال وظيفه ماست كه هرچه
در توان داريم بهكار بنديم و ش��رايط بهتري را براي
شهروندان اين قبيل مناطق فراهمسازيم؛ اين عين
عدالت است.

بازديدازبزرگراهطبقاتيصدر؛چهارشنبهاولشهريور1391

مراسمبهرهبرداريازآخرينقطعهبزرگراهيادگارامام(ره)،سهشنبه 31مرداد1391

عمران شهر در هفتهاي كه گذشت

ازبزرگراهامامعلي(ع) تابزرگراهشهيدزينالدين
گرچه تعطيلي روزهاي يكش�نبه و دوشنبه هفته گذش�ته براي خيليها
فرصت آغ�از دوردوم مس�افرتهاي تابس�تاني بود ام�ا عملياتاجرايي
پروژههاي عمراني كمافيالسابق با قوت ادامهداشت و البته بازار بازديدها
و نشستهاي كارشناسي دستاندركاران ذيربط ،داغ بود .مهمترين اتفاق
هفته اخير ،پايان پرونده بزرگراه يادگارامام(ره) پساز  17سال انتظار بود.

شنبه روز ش��نبه  28مردادماه ،بازديد صبحگاهي از روندپيشرفت
 28پروژه بزرگراه امامعلي(ع) باحضور مديرانارش��د شهرداري
مرداد تهران صورتپذيرفت .درمورد اين بزرگراه بهنظر ميرسد با
نزديكشدن به پايان عمليات تملك و تخريب امالكمعارض،
سرعت پروژه به مرورزمان افزايش بيش��تري پيدا كند .بعدازظهر اين روز نيز
نشست بررسي وضعيت پروژه بزرگراهطبقاتي صدر انجا م شد .روز شنبه خبري
از قول مجري طرحهاي بزرگراهي س��ازمان مهندس��ي و عمران شهر تهران
منتشر شد كه حكايتاز پيشرفتمناسب عملياتاجرايي در تقاطعهاي اصلي
و فرعي بزرگراه امامعلي(ع) داش��ت .وي دراين خبر عنوانكرد متعاقب رفع
معارضاتتأسيس��اتي باقيمانده ،شهروندان شاهد تس��ريع در بهرهبرداري از
تقاطعهاي شرقي  -غربي خواهند بود .پروژه بزرگراه امامعلي(ع) درطول مسير
خود از  24تقاطع اصلي و فرعي گذر ميكند.
سهشنبه روز سهشنبه  31مردادماه ،مراسم آغاز بهرهبرداري از آخرين
 31قطعه بزرگراه يادگارامام(ره) باحضور شهردار تهران و جمعي
مرداد از شهروندان مناطق 9و 10برگزار ش��د .دراين مراسم دكتر
مازيارحسيني معاون فني و عمراني شهردار ،پيشنهاد ساخت
بزرگراهي در ادامه بزرگراه يادگارامام(ره) با نام بزرگراه شهيد مصطفيخميني
را مطرح ساخت .با احداث اين بزرگراه ،ميدان  9دي و بزرگراه نواب به بزرگراه
يادگارام��ام(ره) متص��ل خواهند ش��د .وي همچنين در بيان دش��واريهاي
پروژه س��اخت آخرين قطعه بزرگراه يادگارامام(ره) ،احداث اين  2كيلومتر را

بهدليل وجود معارضات مختلف ملكي و خصوصاً تأسيساتي ،بهاندازه ساخت
200كيلومتر بزرگراه س��خت توصيف كرد .از طرفي دكتر قاليباف در مراسم
افتتاح اين پروژه ،به شهروندان پايتخت وعد ه داد مسير پادگانجي ظرف  2ماه
آينده بازگشايي ش��ده و همزمان با اين اتفـاق ،ارتبـاط شرقي -غربي بزرگراه
يادگارامام(ره) با خيابان شهيد دستغيب نيز برقرار شود .بازديد از تونل نيايش،
ديگر برنامهكاري مديران حوزه معاونت فني و عمراني در روز سهشنبه بود.
روز چهارشنبه اول ش��هريورماه ،بازديد از پروژه تونلنيايش
چهارشنبه و بزرگراهطبقاتي صدر باحضور ش��هردار ته��ران و تني چند
اول از مديران ارشد شهرداري صورت پذيرفت .در جلسه برگزار
شهريور شده بعد از اين بازديدميداني ،دستاندركاران پروژه گزارش
آخرين فعاليتهاي صورتگرفته را به سمعونظر حاضرين رساندند .وضعيت
ورود محمولههاي گنتريكري��ن ( جرثقيلهاي غولپيكر) ب��ه كارگاه پروژه
بزرگراهطبقاتي صدر ،زمان آغاز نصب عرشه رمپشرقي ،شروع عملياتاجرايي
توليد سگمنتهاي عرشه پلاصلي ،برنامه زمانبندي مونتاژ و ساخت قالبها
و مواردي از اين قبيل ،ازجمله مباحث مطرحش��ده در مورد بزرگراهصدر بود.
درخصوص تونلنيايش نيز گفتني است پيشرفت عملياتاجرايي اين پروژه از
مرز  80درصد فراتررفته و الينينگنهايي تونل طبق برنامه زمانبندي درحال
انجام است.
چهارشنبه روز پنجش��نبه  2ش��هريورماه ،پ��روژه بزرگ��راه ش��هيد
 2زينالدين حدفاص��ل پل ش��هيد قائمي تا س��هراهآزمايش
شهريور م��ورد بازديدميداني ق��رار گرف��ت .البته بررس��ي وضعيت
تكميل پل وفادار ،بخشاصلي اين بازديد را تش��كيلميداد
و با گزارشهاي ارائهش��ده توس��ط دس��تاندركاران ذيربط ،مشخصش��د
پرون��ده بزرگراه ش��هيد زينالدي��ن نيز حداكثر ظ��رف يكماه آينده بس��ته
خواهد شد.

يك اتفاق

وحاالبعدازبزرگراهيادگارامام

(ره)

بهرهبرداری از پروژه احداث ادامه بزرگراه یادگارامام(ره) درحالی مهمترین اتفاق عمرانی شهر تهران طیهفته گذشته
بود که به جرأت میتوان این امر را بزرگترین اتفاق عمرانی چند ماه اخیر نیز قلمدادکرد .اجرای این پروژه همانند سایر
پروژههای عمرانی در محیطهای درونشهری با دشواریهای زیادی از قبیل معارضاتملکی و تأسیساتی روبهرو بود
بهنحوی که عملیات احداث ادامه بزرگراه یادگارامام(ره) حدفاصل خيابان آزادي تا پادگانجي پساز گذشت3سال
از شروع آن تنها33درصد پیشرفتفیزیکی داشت .اما درنهایت با اجرای تمهیداتیخاص همچون اولویتبخشیدن
به اجرای تقاطعات و همچنین تالش برای رفع معارضات حجیمی ازجمله کانال قلقلی ،عملیات اجرایی از سرعت
مناسبی برخوردارشد و بهاین ترتیب 67درصد از عملیات اجرایی پروژه طی یکسال اخير بهاتمام رسید.
حاال آخرين قطعه بزرگراه یادگارامام(ره) كه مسيري بهطول تقريبي 2كيلومتر را شاملميشود ،معبری در دو تراز
توبرگشت و يك باند توقف اضطراری،
صفر و منفی یک است .ترازمنفی یک بزرگراه با سهخط عبوری در هر باند رف 
تأمینکننده ترددهای بزرگراهی خواهدبود .عالوه بر این ،ترازصفر بزرگراه نیز بهعنوان مسیر کندرو ،نقشیبسزا در
روانسازي رفت و آمدهای محلی خواهد داشت.
بهاین ترتیب مسیر توسعه بزرگراه یادگارامام(ره) بهعنوان یک شاهراه شمالی-جنوبی در پهنهغربی پایتخت ،تا

پشت دیوار پادگانجی پیشرفت .اما همانگونه که قب ً
ح شدهبود ،دیوارهای این پادگان نقط ه بنبست
ال نیز مطر 
بزرگراه یادگارامام(ره) نخواهدبود .درواقع بهموازات پایان عملیات اجرایی بزرگراه مذكور ،مطالعات مربوطبه ايجاد
ن اسـت و طـراحـان و
2مسير دسترسي و اتصال انتهاي بزرگراه به میدانفتح و همچنین میدان 9دی درجریـا 
مشـاوران سـازمـان مشـاور فنی و مهندسی شهر تهران تالشمیکنند تا با تکمیل طراحیها ،امکان اجراييشدن
ح موردنظر را فراهمکنند .درواقع این بزرگراه پساز عبور از خیابان شهید دستغیب به تقاطعی چند سطحی
طر 
تبدیلمیشود بهطوری که در مسیر شرقی به سمت میدان 9دی منشعبشده و در مسیر غربی خود به میدان فتح
متصل میشود.
ن فتح ،نقشبسزایی در کاهش بارترافیکی بزرگراه آیتا...سعیدی و
بهاين ترتيب ارتباط بزرگراه یادگارامام(ره) با میدا 
میدان آزادی خواهدداشت .ضمناینکه ارتباط بزرگراه فتح با بزرگراه سعیدآباد میتواند محور بزرگراه یادگارامام(ره)
ل کند.اتصال انتهاي بزرگراه
را به یک گزینه مطمئن و مدرن برای مسافران فرودگاه بینالمللی امامخمینی(ره) تبدی 
يادگارامام(ره) بهمیدان فتح ازطریق پادگانجی ،بهدلیل نبود بافتهای مسکونی متراکم و عدمنیاز بهبرطرفکردن
ن دشواري بهنظرنميرسد .برخالف این بخش ازعملیات ،اتصال
شبکههای درهمتنیده تأسیساتی ،عملیات چندا 
ادامه بزرگراه بهمیدان 9دی نیازمند عبور از بافتهای مسکونی متراکمی است که برطرفکردن حجم فراوانی از
معارضاتملکی و تأسیساتی را درپی خواهدداشت؛ دشواریهایی که البته میتوان آنها را با اتکا بر تجربیات اجرایی
حاصلشده در این پروژه ،بهراحتی پشتسر گذاشت.
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رشدجمعیت و توسعه شهر ،ضرورت گسترش شبکه
راهها را پدید آورده و موجب ش��دهاس��ت که ایجاد
شبکه گسترده راههای شهری به نیازی مبرم تبدیل
شود؛ درحقيقت توس��عه روابط اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی مس��تلزم احداث معابرشرياني متعدد بود
تا با گسترش شبکه راههای شهری ،تمام نقاطشهر
به یکدیگر متصل و جابهجایی انسان و کاال بهسهولت
انجام شود.
توس��عه كالبدي ش��هر تهران و عدمتناس��ب شبکه
حملونقل درونشهری با تعداد سفرها و نيز قابلیت
باالی کاربریهای مختلف درپايتخت برای تولید و
ب شده بود که بهرغم گسترش شبکه
جذب سفر سب 
بزرگراهی ،کیفیت عبور و مرور در بخش��یاز آن در
ساعتهای اوج ترافیک نامناسب باشد.
بر مبنای آمارهای استخراجش��ده در س��ال ،1372
در تهران روزانه بیش از 7میلیون سفر درونشهری
صورتمیگرفت و البته همه ساله برشمار وسایلنقلیه
اف��زوده میش��د .همزمان با رش��د شهرنش��ینی و
عدمتوس��عه متوازن سیس��تم حملونقل عمومی،
مردم ناگزیر به استفاده از خودروهای شخصی برای
انجام سفرهای روزانه شدند و همين امر سبب ايجاد
ترافيك ميشد.
اس��تقرار کاربریهای عمده جاذب سفر در محدوده
تجاری -اداری تهران ،ضریب باالی مالکیت خودرو
لونقل عمومی
در شمال پايتخت ،نقص سیستم حم 
بهدلیل کمبود وس��ایلنقلیه عمومی و نامنظمبودن
نحوهعملك��رد آنه��ا سببش��د در بزرگراههایی که
بخشهای شمالی تهران را به مناطق تجاری -اداری
ل میک��رد ،همواره می��زان تراکم
مرکز ش��هر متص 
خودروها باال باش��د و خودروهای ش��خصی در آنها
ازدحام کنند.
نمونه بارز اين مس��أله بزرگراه آیتالهصدر بود .این
بزرگ��راه که تا س��ال  1372تا میدان پی��روز امتدا د
یافتهبود ،ازجمل��ه بزرگراههایی بود ک��ه در همان
سالهای آغازین بهرهبرداری ،پذیرای تعداد زیادي
خودرو شد .بررسی خطوط تمایل سفر نشان میداد
که وضعیت این بزرگراه در س��اعتهای اوج ترافيك
پیشاز ظهر ،در مس��یر جنوب به ش��مال و غرب به
شرق بهعلت افزايش تعداد خودروهای شخصی بهمرز
قفلشدن ميرسيد .بههمین دليل برای حرکتهای
مهم چپگرد غرب به شمال در ساعتهای اوج ترافيك
بعدازظهر ،رفوژمياني بزرگراه ص��در در تقاطعهای
قیطریه ،می��دان پیروز و دیباجی ش��مالی بازبوده و
البته کنترل ترافیک در می��دان پیروز ب ه علت حجم
باالي گردشها به کمک چراغهای راهنمای سهزمانه
صورت میگرفت .این امر گذشته از آنکه با عملکرد
بزرگراه مغایر ب��ود و کارآی��ی آن را کاهش میداد،
سبب افزایش تصادفهای این محور و راهبندانهای
طوالنی میشد.
برای حل مش��کل پيشآمده ،در فرودینماه 1374
بزرگ��راه آیتا...ص��در در تقاطعه��ای فوقالذك��ر

مشخصاتعمومی پروژه

مش��خصات هندس��ی پروژه احداث بلواركاوه از پل
آیتا...صدر تا خيابان ش��هید کالهدوز به شرح زیر
است:
 1طول مسیر از پل آیتا...صدر تا خيابان شهید
کالهدوز  850متر اس��ت که در پوسته  27متری با
دو باند آس��فالته  10/5متری ،رفوژ بهعرض  2متر و
پیادهروهایي با عرض  2متر اجرا شد.
 2لوپ چپگرد شمال کاوه به شرق بزرگراه آیتا...
صدر با عرض آسفالته  3/5متر ساخته شد.
 3لوپ چپگرد غرب بزرگراه آیتا...صدر به شمال
کاوه ازطریق خیاب��ان بهار و كوچه س��عیدغربی در
شرق بلوار کاوه با عرض متوس��ط  6متر احداثشد.
با ساخت این لوپ ،تقاطع بزرگراه آیتا...صدر و بلوار
قیطریه مسدودشد.
احجام عملیات اجرايي

بلواري كه در حاشیه بزرگراه صدر ساخته شد

2سال انتظاربراي تولد بلواركاوه
ش عمدهای از این تقاطعها بهصورت
بزرگراه صدر در مسیر توسعه خود از تقاطعهای مختلفی عبو ر میکرد؛ بخ 
تقاطع همسطح طراحی شدهبود و همين امر باعث کندی حركت خودروها در این مسیر میشد .در اين راستا
طي سالهای  1372تا  1374شهرداری تهران بهمنظور افزایش سرعت خودروها درطول بزرگراه صدر و همچنین
کاهش تصادفات و سوانحرانندگي ،اقدام به غیرهمسطحکردن برخیاز این تقاطعها گرفت .احداث بلوا ر کاوه
نتیجه این تصمیم شهرداری درسال  1374بود.

امتدادیافت .ضمناً پلهای س��وارهرو در مس��یر بزرگراه
شناسایی و ازطریق بلوارکاوه و خيابان کامرانیه بخشی از
دسترسيهاي محلي تأمین شد.
معرفی بلوار کاوه

بلوار کاوه یک خیابان ش��ریانی درجه دوم است که طول
آن براب��ر نقش��ههای طرحتفصیلی ح��دود  1950متر
است .اين بلوار در قالب پوس��ته داخل حریم مسیلکاوه
و منطبق با آن احداث شدهاس��ت .بلواركاوه از شمال به
بلوار اندرزگو ( 35متری قیطری��ه) و از جنوب به خیابان
ش��هید کالهدوز (دولت) محدودمیش��ود كه عالوه بر
تأمي��ن حرکتهای رفت و برگش��ت در امتداد ش��مالی
– جنوبی و ایج��اد ارتباط بخشهای ش��مالی و جنوبی
بزرگراه آیتا...صدر ،تمام حرکتهای چپگرد را نیز تأمین
میکند.
در س��ال  1374در بخشجنوبی بزرگراه با اس��تفاده از
خیابانهای محلی ،دو لوپ چپگرد غرب به شمال و شمال
به ش��رق و دو چپگرد دیگر از طریق رمپهای راستگرد

شاخه شمالی خیابان کاوه و بریدگی رفوژمياني بزرگراه
تأمین شد.
لوپ چپگرد غرب به ش��مال ب��ااس��تفاده از خیابان بهار
شمالی و کوچه سعید غربی احداث شد و دارای یک خط
عبور با امکان س��بقت بود .لوپ چپگرد شمال به شرق با
استفاده از کوچههای محلی و بـا یـک خطعبـور احداث
ش��ـد .بلوار کاوه در جنوب بزرگراه آیتا...صدر با خیابان
بهارجنوبی ادغامشد و تا خیابان شهید کالهدوز امتداد
یافت .این مسیر دارای دو باند رفت و برگشت بود که هر
باند آن دارای 3خط عب��ور و بهعرض مجموع  10/5متر
است .مسیر رفت و برگشت با رفوژمياني بهعرض 2متر از
يكديگر جداشده است.
با اجرای کامل بل��وار کاوه ،حرکت ش��مال به جنوب که
قب ً
ال ازطریق خیابان قیطری��ه صورتمیگرفت و دارای
ترافیک بسیار سنگینی بود و نيز حرکت جنوب به شمال
که بهصورت غیرمستقیم و با ظرفیت پایین معابرمحلي
ازطریق زیرگذر کامرانیه انجا م میش��د ،بهخوبی ممکن
شد.

برای احداث ای��ن بلوار که در محدوده مس��یلکاوه
بهاجرا درآمد ،حجم لجنبرداری و خاکبرداریهاي
انجامشده 48هزار و  300متر مکعب بود .زیرسازی
صورتگرفته برای ساخت بلوار بالغبر 13هزار و 400
متر مکعب ب��ود و احجام بتنری��زی درجا و قطعات
پیشساخته آن نیز در حدود  2هزار و 480متر مکعب
بود .در بخش شمالی بلوار  10هزار و  200متر مکعب
عملیاتسنگی صورتگرفته و  47تن آمارتوربندی
برای دیوارهای آن بهاجرا درآمدهاس��ت .قالببندی
انجامشده در این پروژه  5هزار و 250مترمربع بود و
بیشاز  3هزار و  750متر طول جدولگذاری در این
ت گرفته است.
محدوده صور 
مشکالت اجرایی پروژه

به علت مشكالت فاضالب منازل اطراف و نشت آن در
بستر راه ،عمق زیادی از اليههاي زيرين مسير پروژه
تبدیل به لجن ش��دهبود .پس از لجنبرداری ،بستر
مسير موردنظر با قلوهسنگ پر شد تا سطح مقاومی
برای ساخت بلوار فراهم شود.
ازطرفي باتوجه به ارتفاع زیاد ترانش��هبری ،در ضلع
غربی پل آیتا...صدر تمهیدات ویژهای انديشيدهشد
و با اجرای دیوارههای بتنمس��لح ،س��اختمانهاي
مسکونی موجود در باالی ترانشه حفاظتشد.
نكته س��وم اينكه در مح��دوده عملی��ات از تقاطع
رزمجوبین تا خیابان ش��هید کالهدوز به علت بافت
مس��کونی موجود ،معارضهای تأسیساتی مختلف
نظیر کابلهای مخابرات ،دكلهاي برق  20کیلوولت
و دكلهاي برق فش��ارضعیف ،لولهه��ای آب و گاز و
انشعابهای مربوطه ،عملیات جابهجایی و یا تعمیق
آنها زمانبر شد كه البته اين مهم پساز هماهنگیهای
الزم بهسرانجام رسيد.

يادداشت مسئول

تحوليچشمنواز

محمدحسین سلطانی شهردار منطقه9

بدونشک 17سال انتظار برای بهرهبرداری از پروژه ادامه بزرگراه یادگارامام(ره) زمان بسیار
زیادی است .درواقع در تمام اين سالها ،تكميل بزرگراه بهدلیل مواجهه با معارضات پرشمار
ملکی و همچنین تأسیس��ات حجیم ش��هری بالتکلیف ماندهبود و اجرای آن حتی در برنامهریزی طرحها و
پروژههای آتی نیز پیشبینی نمیش��د .این درحالی بود که خارجش��دن بزرگراه یادگارامام(ره) از بنبست
موجود و روانس��ازی ترافیک در پهنه جنوبغرب پایتخ��ت ،اجرای پروژه مذكور را ناگزیر میس��اخت .در
کنار ضرورتهای تکمیل ش��بکه بزرگراهی ،حتی ش��بکهمعابر محلی منطقه نیز نیاز به یک معبر مناس��ب
شمالی-جنوبی داشت تا دسترسیها و ترددهای محلی بهبود پیدا کند.
سرانجام رویکرد جهادی مدیریت ش��هری به این انتظار طوالنی پایان داد و باوجود تمام دشواریها ،نزدیک

به 70درص��د عملیات اجرایی پروژه در طول یک س��ال گذش��ته بهانجام رس��ید .مجریان پ��روژه بهمنظور
کاهش مش��کالت تردد ش��هروندان و س��اکنان محلی ،تقاطعات توس ،هاش��می و دامپزش��کی را پیش از
احداث مس��یر اصلی بزرگراه زیر بارترافیکی بردند و با در دس��تورکار قراردادن یک زمانبندی فشرده ،سطح
صفر بزرگراه را که ویژه برقراری دسترس��یهای محلی است ،بس��یار زودتر از مس��یرهای تندرو در اختیار
شهروندان گذاشتند.
حاال اگرچه بزرگراه یادگارامام(ره) با برخورداری از مسیرهای تندرو در تراز منفییک گزینهای مطمئن برای
تمام شهروندان تهرانی است اما باتوجه به اقدامات تکمیلی ش��هرداریهای مناطق  9و  ،10این مسیر برای
شهروندان محلی چیزی بیشتر از یک بزرگراه بهشمارمیآید .واقعیت آن است که با اجرای اقداماتی همچون
پیادهروسازی ،توسعه فضایسبز و زیباسازی ،بافت متراکم این منطقه دچار تحولی چشمنواز شده و فضاهایی
مناسب دراختیار شهروندان قرار گرفتهاست3500 .مترمربع توسعه فضایسبز1500 ،متر پیادهروسازی و
هزاران مترمربع اجرای نقاشی دیواری تنها بخشیاز این اقدامات در حاشیهغربی بزرگراه یادگارامام(ره) و در
محدوده منطقه 9شهرداری تهران است.
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تهران -كرج ،به مجموعه دسترسي هاي محدوده غرب پايتخت مي افزايد .اين
تقاطع ،بزرگراه شهيد باكري را ازطريق  2رمپ به باندشمال آزادراه تهران -كرج
و از طريق  2رمپ ديگر به باندجنوب آزادراه مذكور متصل مي س��ازد .كاهش
تأثيرات منفي مجموعه ورزشي -تفريحي ارم بر بارترافيكي آزادراه تهران -كرج،
از ديگر اهداف این پروژه به حساب ميآمد .بزرگراه شهيد باكري در مسير خود
داراي  7تقاطع غيرهمس��طح بوده و تقاطع آن با آزادراه تهران -كرج ،آخرين
حلقه اتصال اين بزرگراه به شريان هاي ترافیکی شرقي – غربي تهران محسوب
میشود.
 )10تونل امیرکبیر

افتتاحيه طرحهاي عمراني ،يكييكي از راه ميرسند

16پروژهكالن درسال91

داستان پروژههايي كه طي ساليانگذش�ته وارد فاز عملياتاجرايي ش�دهاند ،بهتدريج به صفحات آخر خود نزديك ميشود .بسياري از اين پروژهها
امسال تكميل خواهند شد و برخي ديگر با اتمام فاز نخست خود ،بهمرحله بهرهبرداري مقدماتي ميرسند .برخي طرحها بهيكباره افتتاحميشوند و
برخي ديگر مرحله به مرحله دراختيار شهروندان قرار ميگيرند .بههرحال آنچه مسلماست اينكه درسالجاري بسياري از وعدههاي مديريتشهري
درزمينه ساختوسازهاي عمراني محقق خواهد شد.

«تهران ،كارگاهعمراني» عبارتياس��ت كه اين روزها ب��ا حال و هواي پايتخت
همخواني دارد .اتمام پروژهه��اي نيمهتمام عمراني كه وع��ده آن براي پايان
سال  1391داده شدهاست ،جنبوجوش و فعاليت دستاندركاران اين قبيل
طرحها را دوچندان ساختهاست .قرار است امسال پرونده بسياري از پروژههاي
اولويتدار تهران بستهشود و دراين ميان بد نيس��ت بدانيد كه در سالجاري
 16پروژه كالن عمراني دردس��تاجرا و اتمام قرار گرفتهاست .شرحمختصر
مهمترين پروژههاي سالجاري معاونت فني و عمراني شهرداري تهران بهشرح
ذيل است؛
 )1تونل نیایش

پروژه احداث تونل نيايش به طول  10هزار و  252متر ( با احتساب طول رمپها)
دو بزرگراه صدر و نيايش را بهيكديگر متصل ساخته و بهتعبيري تكميلكننده
قسمتفوقاني رينگ كمربنديداخلي بزرگراههای پايتخت محسوب ميشود.
اين پروژه ش��امل بخشهاي مختلف��ي از جمله تونلش��مالي ،تونل جنوبي،
دوراهيها ،تـونل  ( 03دسترسي تونلش��مالي با پاركينگ زيرزميني) ،تونل
 (04دسترس��ي بزرگراه كردس��تان به تونلجنوبي نيايش ) ،تونل كردستان
بهطول  1250متر ،پاركينگطبقاتي زيرزميني و راههايدسترسي اضطراري
است .تونلنيايش بهصورت آببند كامل احداثشده و استفاده از سيستمهاي
زهكشيخاص ،امكان ايستايي آب روي س��قف و نزديك ديوارههاي تونل را از
بين ميبرد .طراحي و س��اخت دوراهيها در داخل يكفض��اي زيرزميني ،از
جمله ويژگيهاي منحصر بهفرد پروژه تونلنيايش بهحساب ميآمد .بزرگترين
دوراهي اين معبرزيرزميني ،دربخشغربي تونلش��مالي احداث شده و عالوه
بر امكان ادامهمسير بهس��مت بزرگراه نيايش ،دسترسي به بزرگراه كردستان
ازطريق تونل كردس��تان را نيز تس��هيل ميكند .اين دوراهي با سطحمقطعي
درح��دود  447مترمربع و ب��دون وجود هيچ س��توني دروس��ط آن ،يكي از
شاهكارهاي طراحان و مهندسانتوانمند كشورمان بهشمارميرود.
 )2بزرگراهطبقاتی صدر

بزرگ��راه طبقاتي ص��در از تقاطع بزرگراه م��درس ،بعداز تونله��اي دوقلوي
درحالاحداث نيايش آغازشده و بهطول  6كيلومتر تاتقاطع بزرگراه امامعلي(ع)
امتداد مييابد .البته با احتس��اب رمپولوپها ،اين بزرگراه حدود 10كيلومتر
طول خواهد داشت .درطول ساخت اين پل ،دسترسي به بزرگراه كاوه با احداث
رمپ ش��مال به غرب ،دسترس��ي به بزرگراه مدرس با اح��داث رمپ جنوب و
احداث تقاطع كامل قيطريه در  4سطح پيشبيني شده است .بزرگراهطبقاتي

صدر گزينهانتخابي بسياري از شهرونداني خواهد بود كه قصد دارند از مناطق
شمالشرقي پايتخت به نواحيمركزي و غرب تهران سفر كنند .برای عمليات
احداث عرشهپل كه ازطريق نصب قطعات پيشساخته بتني انجام ميشود ،از
جرثقيلهاي غولپيكر دروازهای و يا همان گنتري كرينها استفادهميشود.
اين جرثقيلهاي هزارتني قادر هس��تند اجس��امي باوزن مع��ادل  700تن را
جابهجا كنند4 .دس��تگاه گنتري كرين ،كارنصب قطعات را از دو سمت شرق
و غرب پروژه اجراميكنند .براي س��اخت بزرگراهطبقاتي صدر  1700شمع و
226پايه كارگذاري شده است .یکی از اقدامات چشمگیر در اجرای این پروژه،
رفعمعارض دكلهاي برق  230كيلوولت موجود در ميانه بزرگراه بود .با احداث
يك رش��ته تونلتأسيس��اتي بهطول تقريبي  6كيلومتر (حدفاصل پست برق
قيطريه تا پست ازگل) و در مدت زمان  6ماه ،کار جايگزينی دكلها انجام شد .
 )3بزرگراه ام امعلی(ع)

بزرگراه امامعلي(ع) پس از س��اخت به طوالنيترين بزرگراه شمالي -جنوبي
تهران تبديل خواهد ش��د 9 .كيلومتر از اين بزرگ��راه ( حدفاصل بلوارارتش تا
مس��يلباختر ) در ساليانگذشته ساخته ش��ده و حاال تالش براي احداث 22
كيلومتر باقيمانده از بزرگراه( حدفاصل مس��يلباختر تا كمربندي شهرري )
جريان دارد .اين پروژه همچنين شامل احداث 10تقاطعاصلي و  14تقاطعفرعي
درطول محور بزرگراه است كه از تقاطعاتاصلي ميتوان به تقاطع با بزرگراههاي
شهيدمحالتي ،خاوران ،بعثت ،آزادگان ،دولتآباد و نيز خيابانهاي پيروزي،
سبالن ،دماوند و شهيدمدني اش��ارهكرد .تملك حدود  7هزار واحدمسكوني
معارض درطول مسيربزرگراه كه توسط ش��هرداري منـاطق ، 14 ، 13 ، 8 ، 7
 15و  20صورتپذيرفت ،از جمله مهمترین چالشهای اين پروژه عظيمشهري
بود .بزرگراه امامعلي(ع) با اتصال به بزرگراه شهيدآويني ،عم ً
ال بهطرح حرم تا
حرم متصل شده و بهاين ترتيب مسيري بزرگراهي از بلوارارتش تا حرممطهر
امامخميني(ره) بدون چراغ قرمز دراختيار شهروندان قرار خواهد گرفت.
 )4بزرگراه شهید زینالدین

بزرگراه شهيد زينالدين بهعنوان امتدادشرقي بزرگراه شهيد همت ،از تقاطع
بزرگراه امام علي(ع) آغاز و پس از طي مسافت  12كيلومتر به سه راه آزمايش
ميرسد .احداث اين بزرگراه به معناي تكميل يكي از شريانهاي اصلي شرقي-
غربي پایتخت بوده و ضمن اتصال بزرگراه ش��هيد همت ب��ه معابر منتهي اليه
ش��رق تهران ،بهتوزيع بهتر بارترافيكي در بزرگراههاي ش��هيد بابايي ،رسالت
و امامعلي(ع)كمك خواه��د كرد .ازجمله كاركرده��اي فرامنطقهاي بزرگراه

شهيدزينالدين ،بهبود عملكرد يكي از مباديهای ورودي پايتخت در شمال
شرق آن اس��ت .تملك بيش از  400هزارمترمربع امالك معارض دراين پروژه
شهري ،در نوع خود يك ركورد منحصربه فرد به حساب ميآمد .بزرگراه شهيد
زينالدين درطول مس��ير  12كيلومتري خود از تقاطعهای غیرهمس��طح با
بزرگراه شهيد باكري ،بلوار شهيد قائمي و خيابانهای هنگام ،سراج ،احسان،
واالئيان ،سازمان آب واتحاد برخورداراست .پل يك كيلومتري وفادار از جمله
پلهاي طويل سواره رو در شهر تهران به حس��اب ميآمد كه در جريان پروژه
بزرگراه ش��هيد زين الدين احداث ش��ده و به مثابه يك بزرگراه طبقاتي عمل
مي كند .براي تكميل اي��ن بزرگراه ،معارضات تأسيس��اتي متعددي از جمله
دكلهاي برق  63كيلوولت و لوله هاي آب  800و 1400ميليمتر رفعمعارض
شده است.
 )5تقاطع بزرگراه شیخفضلا ...با بزرگراه جناح

ارتباط بين بزرگراههاي شيخفضلا ...نوري و محمدعلي جناح با احداث تقاطع
غيرهمسطحي شكل ميگيرد كه شامل  2پلاصلي و  4پل جهتي است .پلها
به صورت يك س��اختمان چندطبقه و با ارتفاعهاي مختل��ف از روي يكديگر
عبوركرده و ضمن افزايش عرض تقاطع موجود ،با استفاده از پل هاي جهتي از
تداخل ترافيكي خودروها خواهدكاست .اين تقاطع درواقع جايگزين تقاطعي
ميش��ود كه در س��الهاي انتهايي دهه چهل خورش��يدي احداث شد .درواقع
حاال ك��ه روزانه حدود  180هزار تردد درونش��هري و برون ش��هري ازطريق
اين تقاطع صورت ميپذيرد ،مي بايس��ت س��ازه هاي جديدي ك��ه با ميزان
تقاضايسفر درتناسب باشد ،ساخته مي شد .محل احداث تقاطع غيرهمسطح
شيخ فضل ا -...جناح را بايد شاهراه تأسيساتي غرب پايتخت نام برد؛ لوله هاي
گاز  32اينچ ،لول��هآب  1100ميليمتر و حتي لوله ه��اي انتقال نفت و بنزين،
معارضاتحجيمي بودند كه در كنار ش��بكه هاي درهم تنيده برق و مخابرات،
شرايط خاصي را براي اجراي اين پروژه عمراني رقم زده بودند .البته بازنگري در
طراحي اوليه و بازطراحي پروژه باعثشد بسياري از اين شبكه هاي تأسيساتي
درجاي خود حفظ شده و از جابجايي آنها خودداري شود .پلهاي اين تقاطع نيز
با روش پلهاي صندوقهاي پيشساخته احداث خواهندشد.
 )6بزرگراه آزادگان

بزرگراه آزادگان يا همان كمربندي جنوب ش��هر تهران ،تاپيشاز آغاز دهه60
خورش��يدي چيزي جز كنارگذرهايي براي حفظ حريم بزرگ��راه نبود اما در
دهههاي بعد در برخي مقاطع ،مس��يرهاي کندرو و تقاطعات غيرهمسطحي
چون تقاطع با خيابانهاي فدائيان اسالم و شهيد رجايي احداث شد .كارساخت
15كيلومتر از تندروهاي اين بزرگراه( حدفاصل پل فتح تا پل شهيد كاظمي)
در سالهاي گذش��ته بهطورجدي مدنظر مديريتش��هري قرارگرفته و امروز
تندروهاي اين مس��ير پرترافيك بزرگراهي به هم��راه تقاطعات متعدد آن ،در
آس��تانه بهره برداري كامل قرار گرفته اس��ت .دپوي خاك دستي و نخالههاي
ساختماني درطول مسير اجراي تندروها كه اجراي عمليات حجيم خاكبرداري
را به يك پيش نياز اصلي تبديل كرده ب��ود ،به همراه ريزدانگي خاك منطقه و
عدم باربري مناسب آن ،مشكل اصلي درراه ساخت تندروهاي بزرگراه آزادگان
به حس��اب مي آمد .از جمله تقاطعات اصلي مس��ير بزرگراه ،تقاطع با بزرگراه
فتح ،آزادراه تهران – س��اوه ،بزرگراه آيت اهلل سعيدي ،پل رودخانه كن ،محور
احمدآبادمستوفي ،راه آهن تبريز و راه آهن اهواز است.كندروهاي موجود در

بزرگراه آزادگان ،حدفاصل پل فتح تا پل شهيد كاظمي بهعنوان پرترافيك ترين
مسيربزرگراهي دركل كشور شناخته میشود.
 )7مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب

ايجاد يك مجتمع نمايش��گاهي درخارج از محدوده پايتخت از سال  1383و
براساس مصوبه شوراي اسالمي شهرتهران ،دردستوركار مديريت شهري قرار
گرفت .پس از سالها مطالعه و ارائه طرحهاي گوناگون ،اجراي اين پروژه عظيم
به معاونت فني و عمراني شهر تهران واگذار شد .مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب
درمحدوده شهرآفتاب و با  120هزار مترمربع فضاي نمايشگاهي ساخته خواهد
ش��د .البته در فازنخس��ت حدود 60هزارمترمربع فضاهاي سرپوشيده و روباز
نمايشگاهي به همراه ايستگاه مترو ،مسجد ،ميدان آبنما ،ميدان دسترسي به
محوطه نمايشگاهي و يك پاركينگ عمومي به بهره برداري ميرسد .سالن هاي
نمايشگاهي با دهانههاي  80و  50متري ،عالوه بر اينكه عظيمترين فضاهاي
نمايشگاهي سرپوشيده دركشور محسوب مي شوند ،به دليل اجراي سازه هاي
فضايي النه زنبوري در محل س��قف و نيز ديواره هاي كرتن وال كه تركيبي از
شيشه و بتن هستند ،سالنهایي خاص و كم نظير محسوب مي شوند .در فاز دوم
مجتمع نمايشگاهي شهرآفتاب ،پمپبنزين ،باند فرود هليكوپتر ،پاركينگ هاي
طبقاتي ،هتل هاي  5ستاره و نيز مراكزتجاري احداث خواهد شد.
 )8بزرگراه شهید خرازی

بزرگراه ش��هيد خرازي يا همان امتدادغربي بزرگراه ش��هيد همت ،يك مسير
بزرگراهي  14كيلومتري است كه از تقاطع بزرگراه آزادگان آغاز شده و تا پادگان
شهيد ناصرمحمدي ادامه دارد .بخش دردس��ت احداث اين بزرگراه ،از تقاطع
بلوار پژوهش تا پادگان شهيد ناصرمحمدي امتداد دارد .از بزرگراه شهيد خرازي
بهعنوان چهارمين محورارتباطي ش��هرهاي تهران و كرج ياد ميشود .درواقع
ارتباط بزرگراه شهيد خرازي با محورهاي بزرگراهي مهمي چون بزرگراه شهيد
حكيم ،آزادراه تهران -كرج ،بزرگراه فتح و جاده مخصوص كرج باعث ميشود
رينگ خارجي بزرگراههاي ش��هر تهران تكميل شود .ازجمله تقاطعهاي مهم
موجود در مسير اين بزرگراه مي توان به تقاطع با خيابانهای اردستاني و ارغوان،
تقاطع با بلوارهاي گلها و كاج ،تقاطع ب��ا محور ورديج و تقاطع با بزرگراه دوگاز
اشاره كرد .بزرگراه شهيد خرازي همچنين سبب اتصـال بـزرگـراه شهيدهمت
به منطقه وردآورد شده و مبدأورودي جديدي براي پهنه غربي پايتخت ايجاد
خواهد كرد .با تكميل بزرگـراه شهيد خرازي كه قرينه بزرگراه شهيد زين الدين
در امتدادغربي بزرگراه شهيد همت محس��وب ميشود ،يك مسير بزرگراهي
به طول بيش از  50كيلومتر و بدون چراغ قرمز از س��هراه آزمایش در شرق تا
وردآورد در غرب تهران ،در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت.
 )9اتصال بزرگراه شهید باکری با آزادراه تهران – کرج

پروژه احداث تقاطع بزرگراه  6/7كيلومتري شهيد باكري با آزادراه تهران -كرج،
تالشي درجهت بهبود عملكرد مبادي ورودي و خروجي شهر تهران است كه
گزينه هاي بزرگراهي مناسبي را در زمان سفر به پايتخت يا ترك آن دراختيار
ش��هروندان قرار مي دهد .عبور از روي خطوط مترو ته��ران -كرج و رودخانه
ش��رقي -غربي ميانرود ،همچنين وجود معارضات متعدد ملكي و تأسيساتي
ازجمله دشواري هاي اين پروژه به حساب مي آمد.تقاطع بزرگراه شهيد باكـري
بـا آزادراه تهران -كرج عالوه بر  4پل بتني اصلي ،شامل بخشها و كاركردهاي
جنبي ديگري نيز هست كه ضمن كمك به روانتر ش��دن ترافيك در آزادراه

پروژه احداث تونل اميركبير در ش��رق بازارتهران و در بخش حدفاصل سه راه
امين حضور تا بزرگراه امام علي(ع) درحال اجرا س��ت .اين تونل بعد از عبور از
زير خيابان هفده شهريور و خيابان شكوفه ،تا ميدان كالنتري امتداد مييابد و
سپس به صورت يك تونل تك ،درامتداد خيابان دروديان به مسير خود ادامه
ميدهد .تونل مذكور در تقاطع خيابان دروديان با خيابان نيكنام به دو شاخه
مجزا تقسيم ميش��ود كه يكي از زير خيابان نيكنام به مسير جنوب به شمال
بزرگراه امام علي(ع) متصلشده و ديگري درامتداد خيابان دروديان به مسير
ش��مال به جنوب اين بزرگراه دسترس��ي پيدامي كند .به اين ترتيب نه تنها
بارس��نگين ترافيك منطقه بازار به يك بزرگراه مؤثر ش��مالي -جنوبي منتقل
خواهد شد بلكه با پيش بيني يك خط اتوبوس تندرو درجهت حركت از بزرگراه
امام علي(ع) به س��مت منطقه بازار ،عم ًٌ
ال امكان دسترس��ي به قلب اقتصادي
پايتخت براي شهروندان آسانتر خواهد شد.
در بخ��ش حدفاصل خيابان هفده ش��هريور ت��ا خيابان ش��كوفه ،احداث يك
پاركينگ طبقاتي با ظرفيتي نزديك به  500دستگاه خودرو و نيز يك مجتمع
تجاري ديده شده است و با ساخت ش��اخه جنوبي تونل اميركبير كه تا ميدان
كالنتري ادامه دارد ،امكان اتصال اين معبر زيرزميني به طرح تعريض خيابان
كرمان نیز فراهم ميشود.
 )11پل کابلی برج میالد تهران

پل کابلی برج ميالد ،سومين پل كابلي ش��هر تهران به حسـابميآيـد .ايـن
پـل در غـرب بـرج ميـالد و روي بـزرگراه شيخ فضلاهللنوري واقع شده است
كه دسترسي به مجموعه برج ميالد را از هر دو باند شمال و جنوب بزرگراه شهيد
همت تأمين مي كند .پل کابلی برج ميالد با مجموعه راههاي دسترسي موجود
در شرق و غرب سازه ،مسيرارتباطي شرق به غرب و غرب به شرق بزرگراه شهيد
همت به جنوب بزرگراه شيخفضلا ...و سپس به سمت غرب مجموعه برج ميالد
را فراهمميسازد .اين پل در مسير بازگشت نيز به جنوب بزرگراه شيخفضلا...
نوري و مسيرهاي دسترسي به شرق و غرب بزرگراه حكيم اتصال مي يابد .پل
كابلي برج ميالد ضمن ايجاد دسترسي آسانتر به مجموعه برج ميالد ،از تداخل
ترافيكي مراجعان اين مجموعه و بيمارستان ميالد خواهدكاست .ضمن اينكه
بهره برداري از آن س��بب ايجاد تعادل بارترافيك در بزرگراههاي شهيد همت،
چمران ،حكيم و شيخفضلا ...نوري ميش��ود .ذكر اين نكته ضروري است كه
عبور از روي عرض حدودا ً  100متري بزرگراه ش��يخفضلا ...بدون هيچ گونه
تداخل و انسدادترافيكي ،راهي جز احداث پلی كابلي باقي نگذاشته بود .این پل
در تیرماه  1391افتتاحشده و در اختیار شهروندان قرار گرفت.
 )12تقاطع غیرهمسطح کاروانسرا سنگی 1

س��ه راه كاروانسراس��نگي در غرب تهران ،به دليل تالقي سه محور بزرگراهي
مهم ش��امل جاده قديم كرج ،ادام��ه بزرگراه حكيم و ج��اده مخصوص كرج،
يكي از مبادي ورودي شهر تهران به حس��اب ميآمد .كاروانسراسنگي از يك
سو در نزديكي منطقه رباط كريم و از س��وي ديگر در مجاورت دشت شهريار
قراردارد .موضوع پروژه تقاطع غيرهمسطح كاروانسراسنگي  ،1احداث تقاطع
غيرهمس��طح ادامه بزرگراه حكيم با جاده مخصوص ك��رج و جاده قديم كرج
است 5 .كيلومتر عمليات راهسازي و  2كيلومتر علميات پلسازي ،ازجمله موارد
عمده عمليات اجرايي پروژه به حساب ميآمد .روانسازي و ساماندهي ترافيك
درمحل تقاطع بزرگراه فتح با جاده مخصوص كرج ،از اهداف اصلي اين پروژه
اس��ت؛ محورهايي كه به دليل ارتباط با جادههاي ترانزيتي غرب كشور ،تردد
باالي وسايل نقليه سبك و س��نگين و نيز مجاورت با مراكز صنعتي ،از اهميت
بس��زايي برخوردار هس��تند .تكميل حلقهبزرگراهي در غرب تهران ،با اجراي
فازدوم اين پروژه يعني تقاطع كاروانسراس��نگي  2محقق خواهد شد .اجراي
پروژه تقاطع كاروانسراس��نگي ،1مقدمه اي براي بهره گيري از روش احداث
پلهاي صندوقه اي پيشساخته در تقاطع هاي غيرهمسطح به شمار ميآمد.
اين پروژه شامل احداث  4پل و  6رمپ ميشود.
 )13دریاچهمصنوعی چیتگر

درياچه مصنوعي چيتگر و متعلقات آن ش��امل اماكن تفريحي ،تفرجگاهي و
تجاري ،در دومرحله اجرا و م��ورد بهره برداري قرار مي گيرد؛ فاز اول ش��امل
احداث بندانحرافي روي رودخانه كن ،سيستم انتقال آب ،مخزن آب بند و سد

به همراه ساخت ادامه بزرگراه حكيم درمحدوده قرارگيري سد است .درياچه
مصنوعي چيتگر درشمال پارك جنگلي چيتگر قرار گرفته و راههاي دسترسي
متعددي از جمله آزادراه تهران -كرج ،بزرگراه شهيد همت و بزرگراه آزادگان
به محل احداث درياچه مرتبط هستند .هدف از ساخت اين درياچه ،ايجاد يك
منطقه گردشگري ،تفريحي و تفرجگاهي است كه امكان بهره برداري بهينه از
منابع آبي موجود درمحدوده طرح و تلطيف هواي بخش��ي از شهرتهران را نيز
فراهم مي س��ازد .درياچه  123هكتاري چيتگر داراي 3جزيره مصنوعي بوده
و پهنه ساحلي آن شامل چند اسكله گردش��گري و محور چهارباغ است .براي
س��اخت اين درياچه ،يك كانال  6كيلومتري انتقال آب از رودخانه كن ،سازه
رسوبگير براي مناسب سازي كيفيت آب درياچه و نيز  5كيلومتر ديواره خاكي
دورتادور آن احداث شده است .سطح بستر درياچه با اليه هاي نفوذناپذير مقابل
نشتآب عايق بندي شده و همچنين يك سيستم تصفيه آب براي حفظ شرايط
زيست محيطي آب دريـاچـه مـدنـظر قرار گرفته است.
 )14تقاطع بزرگراه شهید بابایی با جادهتلو

پل تقاطع غيرهمس��طح بزرگراه ش��هيد بابايي با جاده تلو ،به صورت يك پل
روگذر ش��رقي – غربي ،در امتداد بزرگراه شهيد بابايي واز روي محورتلو عبور
مي كند .اين پروژه با هدف رفع گره ترافيكي تقاطع بزرگراه ش��هيـد بابايي و
محورتلو دردست اجرا قرار گرفت كه البته دراين ميان  750متر از طول جاده
تلو نيز اصالح هندسي خواهد شد .جاده تلو به دليل افزايش جمعيت ساكن در
پهنه شمالي خود و نيز اتصال به سه راه آزمايش درجنوب اين محور ،تقاضاي
روزافزوني براي سفر را پيش رو داشت اما به دليل عرض نامناسب آن درمحل
تقاطع با بزرگراه شهيد بابايي ،به يك گلوگاه ترافيكي تبديل شده بود  .از آنجايي
كه بزرگراه شهيـد بابايي بهعنوان يكي از محورهاي بزرگراهي مرتبط با مبادي
ورودي شرق پايتخت ،حجم بااليي از ترافيك استان هاي شمال و شمال شرق
كشور را به س��مت مركز پايتخت هدايت مي كند ،احداث تقاطع غيرهمسطح
بزرگراه ش��هيد بابايي با جاده تلو در دس��توركار قرار گرفت .اين پروژه شامل
فعاليت هاي مختلف پل س��ازي و راهس��ازي بوده و عالوه بر احداث  3پل و 4
تقاطع غيرهمسطح در آن ،مسيرهاي دسترسي به صورت  4رمپ و  3لوپ ايجا د
میشود .همچنين ازطريق اجراي عمليات راهسازي ،باندهاي توزيع شمالي و
جنوبي و مسيرهاي دسترسي به جايگاه سوخت  CNGايجاد خواهد شد.
 )15ادامه بزرگراه یادگارامام(ره)

بزرگراه يادگارامام(ره) يك بزرگراه ش��مالي -جنوبي محسوب شده و درطول
دهههاي گذشته از خيابان س��ئول تا خيابان آزادي راه خود را پيموده بود .اما
ادامه اين بزرگراه از پل ش��هيدان( خيابان آزادي ) به س��مت جنوب تا پشت
پادگان جي كه شامل يك مسير حدودا ً  2كيلومتري است ،طي سالهاي اخير
دردس��توركار معاونت فني و عمراني ش��هرداري تهران قرار گرفت .ادامه اين
بزرگراه درمسير خود از خيابانهاي طوس ،دامپزش��كي و هاشمي به صورت
تقاطع غيرهمسطح عبور مي كند .بزرگراه يادگارامام(ره) در آخرين بخش خود
در دو تراز صفر(دسترس��يهاي محلي) و ت��راز منفييك(تندروهاي بزرگراه)
ساخته شده است .قراراست اين معبرش��رياني درادامه مسير خود به دوشاخه
تقسيم ش��ود؛ يك مسير به ميدان فتح منتهي شده و مس��يرديگر به ميدان 9
دي ختم ميشود .جابهجايي كانال قلقلي كه وظيفه آن انتقال آبهاي سطحي
از محدوده باالدست خيابان آزادي به نهر فيروزآباد است ،ازجمله بخش هاي
دشوار اجراي اين پروژه بهشمارمي آمد .اولين اقدام اجرايي براي احداث بزرگراه
يادگارامام(ره) حدود  20س��ال پيش بهطور جدي آغاز شد و سهشنبه هفته
گذشته پرونده اين معبرشرياني بهطور كامل بسته شد.
 )16بزرگراه شهید باقری

بزرگراه ش��هيد باقري بهعنوان ش��رقي ترين بزرگراه ش��مالي -جنوبي شهر
تهران محسوب ميش��ود .اتصال اين بزرگراه به بزرگراه شهيد بابايي ،عملكرد
ترافيكي آن را به باالترين حدممكن خواهد رس��اند .درواق��ع تكميل بزرگراه
شهيد باقري به معناي دسترسي آسان ش��هروندان مناطق شمال شهر تهران
به مناطق جنوب شرق آن و بالعکس اس��ت .پروژه احداث ادامه بزرگراه شهيد
باقري شامل بخش حدفاصل تقاطع خيابان اس��تقالل تا بزرگراه شهيد بابايي
است كه با ساخت اين مس��ير ،بزرگراه  7كيلومتري ش��هيد باقري از بزرگراه
شهيـد دوران تـا بـزرگـراه شهيـد بابايي بهطور كامل زير بارترافيكي خواهد
رفت .مسير دردست اجراي پروژه  2250متر طول داشته و داراي يك تقاطع
غيرهمس��طح درمحل اتصال به بزرگراه ش��هيد باباي��ي و  2زيرگذر در محل
تقاطع با معابردسترس��ي اراضي ش��هرك اميد و ياس اس��ت .بزرگراه شهيد
باقري از تقاطع با بزرگراه شهيد بابايي درقسمت شمالي آن شروع شده و پس
از عبور از منطقه تهرانپ��ارس و قطع بزرگراهه��ا و خيابانهاي اصلي همچون
بزرگراه ش��هيد زين الدين ،خيابان ،196خيابان فرجام ،بزرگراه رسالت ،بلوار
جانبازان و خيابان دماوند ،به بزرگراه ش��هيد دوران ميرس��د .گفتنياس��ت
طرح غيرهمسطح س��ازي تقاطعات موجود در مس��ير اين بزرگراه ،دردست
مطالعه است.
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10پل كابلي برتر دنيا

فناوري امروز

روسها امسال
صدرنشينشدند

چندنكتهخواندني
ازتونلهايدنيا
 1قديميترين تونل ساختهش�ده در
زيرآب ،تونل كايا ترلك در كشور تركيه
اس�ت .اين تونل بيشاز 2هزارسال پيش
احداثش�ده و اهداف تدافع�ي را دنبال
ميكرد ه است.

پله�اي معلقكابلي ازجمله زيباترين س�ازههاي ترافيكي در سراس�ر جهان
بهحس�ابميآيند .اين قبيل پلها معموالً در مواردي مدنظر مهندسان سازه
قرارميگيرند كه امكان احداث پايههاي متعدد بهراحتي ميسر نباشد .بههمين
دليل است كه اغلب پلهاي معلقكابلي روي مسير رودخانهها ساخت ه شدهاند.

يكياز معيارهاي س��نجش مي��زان ارزش��مندي پلهايكابلي ،ط��ول دهانه آزاد
آنهاست .در ليست ردهبندي پلهاي مذكور نيز اين شاخصه بسيارمهم تلقيشده
و معياراصلي رتبه پلها منظورشدهاست .بهاين ترتيب پلكابلي معلق روسكي در
كشور روسيه با دهانه آزاد 1104متر ،اولين پل برتر اينچنيني در ردهبندي جهاني
بهحسابميآمد.

اينبارطرحبهبودوضعيتاسناديمناطق

پرونده114پروژه تحويلشد

پل روسكي روسيه

در سال جاري ميالدي ،پل روسكي كه روي تنگه بسفرشرقي ساخته شدهاست ،به
بهرهبرداري رسيد .پلمذكور بهلحاظ ارتفاع پايهها (پيلونها) و نيز بلنداي كابلها
درنوع خود بينظير است .در تنگهبسفرشرقي كه زمستانهاي بسيارسردي دارد و
ارتفاع موجها گاهي تا چندمتر ميرسد ،تمام تمهيداتالزم براي احداث پل روسكي
انديشيدهش��ده تا هيچ عاملمحيطي باعث آسيبديدن اين س��ازه ترافيكي نشود.
گفتهميشود والديمير پوتين رئيسجمهور روسيه در سال 2007ميالدي ،دستور
ساخت اين پل را صادر كردهاست .هزينه اجراي پل روسكي كه روي 2پايه بناشده
و 1104متر ط��ول بزرگترين دهانه آن اس��ت ،بيشاز يك ميليارددالر ميباش��د.
ق دارند .عرض
ش��معهاي مربوطبه س��تونهاي پل  77متر در زير بس��تر دريا عم 
پل روس��كي  29/5متر بوده و  4الينترافيكي (هرطرف  2الي��ن ) براي آن درنظر
گرفته شدهاست .براي اتصال عرش��هپل به پيلونها (پايهها) 168رشتهكابل بهكار
رفتهاست.

ب بهاتفاق شهروندان پايتخت ،طرحهای موردی یا جهادی شهرداری تهران را بیشتر با طرح استقبال از بهار میشناسند .واقعیت این
اغلب قري 
ب ميآمد اما تنها طرح موردی مدیریتشهری محسوب
است که طرح استقبال از بهار اگرچه گستردهترین طرح موردی شهرداری تهران بهحسا 
نمیشود .تنها در 5ماه نخست امسال طرحهای دیگری نیز بهاجرا درآمده که هریک بهنوبهخود به رفع مشکالت شهری و ارتقای کیفیت زندگی
شهروندان کمکبسزایی کردهاست .درواقع پساز طرح استقبال از بهار و بهمنظور تکمیل اقدامات انجامشده در زمینه لکهگیری اصولی معابر،
طرح ارتقای کیفیت روسازی آسفالت درسطح مناطق  22گانه ش�هرداری تهران بهاجرا درآمد .از اول مردادماه نیز طرح بهبود وضعیت اسنادی
مناطق اجرا شد و تا پایان سال طرحهای دیگری همچون طرح استقبال از مهر ،طرح بهبود عملکرد شبکه جمعآوری و هدایت آبهایسطحی و
همچنين طرح نظارت بر عملیات پیادهروسازی مناطق بهاجرا در میآیند.

طرح بهبود وضعیت اس��نادی مناطق ،طرحی متفاوت با سایر طرحهای
موردی است چرا که کارشناسان اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق
و سازمانها ،این بار به جای نظارت میدانی بر پروژههای عمرانی مناطق،
به بازدیدهای گروهی از پروندههای آماده تحویل مناطق پرداختهاند تا با
رسیدگی به شاخصهای از پیش تعیینش��ده ،وضعیت تحویل موقت و
قطعی پروژههای عمرانی مناطق را بهبود بخشند.
ضرورت اجرای طرح

تخصیص اعتبارات عمرانی مناطق و برگزاری مناقصات انتخاب پیمانکار
در ابتدای س��الجاری ،بهترين دليل براي بررسی سریع اسناد پروژههای
ب ميآمد .ظرفیت محدود این رسیدگیها در شرایط
آماده تحویل بهحسا 
عادی باعثشد تا کارشناسان اداره كل هماهنگی فني و عمراني مناطق و
سازمانها به برنامهریزی برای اجرای یک طرح موردی و بررسی سریعتر
این پروندهها بپردازند .بنابراین با یککاس��ه ک��ردن و تجمیع امکانات و
قوفتق کارهای
نیروهایانسانی ،طرحهای موردی یک بار دیگر به کمک رت 
عقبمانده آمدند تا حجم وسیعی از پرونده پروژههای آماده تحویل در یک
بازهزمانی کوتاهمدت رسیدگی شود.
اهداف و چشمانداز طرح

اقدامات انجامشده در طرح بهبود وضعیت اسنادی مناطق را باید نخستین
مرحله از تالش برای یکسانسازی شرایط و ضوابط تحویل پروژهها دانست.
این امر بدان معنا است که با آسیبشناسیهای صورتگرفته در این طرح،
میتوان به برنامهریزی برای اجرای طرحهای مشابهی اقدامکرد تا عالوه
بر تسریع روند رسیدگی به پرونده پروژههای آمادهتحویل ،گردش کار در
تمام مناطق مکانیزه شود.
این طرح همچنین بررس��ی عملکرد مهندس��ان مش��اور عامل چهارم را
در مناطق  22گانه ش��هرداری تهران در دس��تورکار ق��رار داده تا بهدقت
مشخصش��ود بهرهگیری از خدمات این مشاوران ،چه تأثیری در افزایش
ظرفیت کارفرمایی و نظارت بر کارکرد پیمانکاران داش��تهاس��ت .بهاین
ترتیب میتوان اهداف و چش��ماندازهای زیادی برای مراحلبعدی طرح
بهبود وضعیت اسنادی مناطق در نظر گرفت؛ اهدافی که با تحقق آنها نه
تنها ساز و کار گردش پروندههای عمرانی بهطور کامل الکترونیکی میشود
بلکه کیفیت اجرای پروژههای عمرانی با ابالغ بهموقع نقشهها ،دستور کارها
و شیتهای آزمایشگاهی ارتقاء مییابد.

 800نفر -ساعت کار کارشناسی

اجرای طرح بهب��ود وضعیت اس��نادی مناطق  4هفته بهط��ول انجامید.
همانند طرحهای موردی اخی��ر ،در این طرح نيز مش��اورانی در دو پهنه
غرب و شرق تهران ،کمک حال کارشناس��ان اداره کل هماهنگی مناطق
و س��ازمانها بودند .به این ترتی��ب بازدیدهای گروهی کارشناس��ان اداره
کل هماهنگی مناطق و س��ازمانها از پروندهها و اس��ناد پروژههای آماده
تحویل مناطق ،با صرف  800نفر -س��اعت کار کارشناس��ی انجام ش��د.
درحالی که پرونده پروژههای عمرانی مناطق در ش��رایط متداول توسط
یک کارشناس رسیدگی و ارزیابی میش��ود ،در این طرح چند کارشناس
با مشاوره و همفکری یکدیگر به بررسی پروندهها پرداخته و با در اولویت
قراردادن پروندههای قدیمی ،موفق شدند فرآيند ارزیابیهای اسنادی را به
روز کنند.

پل ساتونگ چين

دررديف دوم فهرست پلهايكابلي معروف دنيا ،نام پل ساتونگ چين بهچشمميخورد.
طول بيشترين دهانهآزاد اين پل 1088متر است .از سال 2008كه پل ساتونگ بهروي
خودروها گشودهش��د تا همين امس��ال ،چينيها صاحب رتبهنخست جدول پلهاي
كابلي بودند؛ پلي كه روي 2پايه ساختهش��ده و در س��ال 2010ميالدي جايزه انجمن
مهندسانعمران آمريكا را بهخود اختصاصداد .پل ساتونگ البته بيشاز 2/5برابر پل
ي روس��يه طول دارد اما بااين حال بهلحاظ بيش��ترين طول دهانهآزاد ،بعداز پل
روسك 
3100متري روسكي قراردارد .ارتفاع پل ساتونگ306متر بوده و حدود 1/7ميليارددالر
براي ساخت آن هزينه شدهاست .كار احداثپل از س��ال  2003آغاز و در ماهژوئن سال
 2007بهپايان رسيد اما افتتاح رسمي آن روز 25ماه مي سال 2008صورتگرفت .با آغاز
توآمد بين شهرهاي شانگهاي و
بهرهبرداري از پلكابلي معلق ساتونگ ،فاصلهزماني رف 
نانتونگ بهحدود يك ساعت تقليليافت .اين درحالياست كه پيشاز آن4،ساعت زمان
براي سفر با كشتي بين دو شهر يادشده نياز بود .ساخت پل مذكور همچنين به اقتصاد
منطقه دلتاي رود يانگتسه كمك ش��ايانتوجهي كرد و توسعه مناطق جيانگسو در
ث شد.
شمال چين را باع 

آسیبشناسی پرونده پروژههای آماده تحویل

در طرح بهبود وضعیت اسنادی مناطق ،عالوه بر کاهش زمان رسیدگی به
پروندهها ،به آسیبشناسی این اسناد نیز پرداختهشد و در قالب این طرح،
شهرداریهای مناطق ترغیب شدند تا سیس��تمهای تحویل و رسیدگی
ت وضعیت پیمانکاران را مکانیزه کنند؛ امری که با تحقق آن ،شرایط
بهصور 
و ضوابط تحویل پروژههای مناطق یکسانشده و دقت و کیفیت رسیدگی
به آنها افزایشمییابد .در واقع مکانیزه نبودن سیس��تم رسیدگی فنی در
اکثر مناطق ،یکیاز عمدهترین آسیبهای شناختهشده در این طرح است.
ضمناينكه عدم چیدمان مناسب پروندهها و تأخیر در ابالغ دستور کارها
و صورتجلسات ،از دیگر مشکالت موجود در س��از و کار رسیدگی فنی
مناطق بهشمار میرود.
مناطقی که برتر شناخته شدند

کارشناس��ان اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانها12 ،
شاخص مهم را در ارزیابی روند رسیدگی فنی به پروندهها موردتوجه قرار
دادند و براس��اس همین شاخصها نیز دس��ت به امتیازدهی و رتبهبندی
شهرداریهای مناطق زدند .مهمترین شاخصها شامل وضعیت چیدمان
پروندهها ،وجود دس��تورکارها و صورتجلس��ات تحویل زمین و مقادیر
کارکرد ،وجود شیتهای آزمایشگاهی ،مکانیز ه بودن روند رسیدگی فنی،
وجود تستهای تأسیس��ات مکانیکی و برقی و مطابقت موضوع پیمان با
عملیات اجرایی بود و بر این اساس شهرداریهای مناطق 15 ،9 ،8 ،2 ،1
و  21حائز رتبههای برتر شدند.

پل استون كاترز هنگكنگ

کاهشتعداد
پروندههای آماده تحویل
در طرح بهبود وضعیت اس��نادی مناطق ،در مجموع پرونده 183
پروژه عمرانی به مبلغ  655میلیارد ریال مورد بررسی قرارگرفت که
ل
از این تعداد ،پرونده  114پروژه به مبلغ  316میلیارد ریال تحوی 
شد .درنتيجه عالوه بر آنکه پرونده پروژههای آماده تحویل در مناطق
 22گانه ش��هرداری تهران به  69پرونده کاهشیافت ،سپردههای
 114پیمانکار نیز مورد آزادسازی قرارگرفت .بهاین ترتیب رسیدگی
و تعیینتکلیف  114پروژه عمرانی عالوه بر آنکه شهروندان را در
بهرهمندی هر چه سریعتر از این پروژهها منتفعمیسازد ،این ویژگی
را خواهدداشت که با آزادسازی سپردههای پیمانکاران ،تقویت مالی
مجریان پروژههای عمرانی را درپی داشته باشد.

در سال  2009ميالدي ،پل استون كاترز ( پل سنگتراش ) در كشور هنگكنگ به
بهرهبرداري رسيد .كار ساخت پل حدود 5سال بهطول انجاميد و 2/76ميليارددالر
هنگكنگ ( 356ميلي��ون دالر آمريكا) هزينه دربرداش��ت .بيش��ترين دهانهآزاد
پل اس��تون كاترز 1018متر بوده و ارتفاع آن به  298متر ميرس��د .طولكلي پل
1596متر بوده و مقابل گردبادهاي بس��يارقوي كه يكياز ويژگيهاي آبو هوايي
كشور هنگكنگ است ،مقاوم است .ماه نوامبر سال  2009ميالدي و قبلاز راهاندازي
رسمي پل ،در يك حركت نمادين خيريه 30هزارنفر با پايپياده از روي پل استون
كاترز عبوركرده و با پرداخت وجهي براي كودكان بيسرپرست ،درمجموع 10ميليون
دالر اعانه جمعآوريشد .درسال  2010جايزه عالي مؤسسه مهندسان سازه انگلستان
بهاين پل تعلقگرفت.
پل ايدونگ چين

پلكابلي ايدونگ چين بخشياز مسير بزرگراهي بين شهرهاي داكينگ ،گوانگژو
و شانگهاي بهحسابميآمد كه روي رودخانه يانگتسه بنا شدهاست .ارتفاع پل در
بيشترين مقدار پل به  242/5متر ميرسد و طول بيشترين دهانه آزاد آن  926متر

 2درسال  1829ميالدي يك تونل براي
خط�وط راهآهن ريلي در ش�هر ليورپول
ساختهش�د كه كمي بي�شاز  2كيلومتر
طول داشت .البته اين تونل از سال1972
مسدود شد ه است.

است .پل ايدونگ در سال 2010ميالدي افتتاح شد.
پل تاتاراي ژاپن

گرچه عملياتاجرايي پل تاتارا بيشاز  6سال بهطول انجاميد اما همينكه اين پروژه
هيچ حادثهاي دربرنداشت ،يك امتياز براي دس��تاندركاران آن بهحسابميآمد.
پل تاتارا روي  2پايه احداثش��ده و در هر طرف آن2 ،خطترافيكي براي خودروها
توآمد عابرانپي��اده و دوچرخه درنظر گرفته شدهاس��ت.
و نيز خطوطي ب��راي رف 
طول بيش��ترين دهانهآزاد پ��ل  890متر بوده و در س��ال  1999ب��ه بهرهبرداري
رس��يد .طول كلي پل 1480متر بوده و عرض آن  30/6متر است .براي ساخت پل،
آخرين تكنولوژيهاي مربوطبه س��ازه پلهايكابلي معلق بهكار گرفته شدهاست.
گفتهميشود مراحل س��اخت پل تاتارا براي س��ال  1973برنامهريزي شدهبود اما
درنهايت سال  1989اين پروژه بهتصويبنهايي رسيد .برجفوالدي پل تاتارا 220متر
ارتفاع دارد.
پل پونت نورماندي فرانسه

اين پل درشمال كشورفرانسه و در منطقهاي بهنام نورماندي ،روي دهانه رودخانهسن
ساخته شدهاس��ت .طول بيش��ترين دهانه آزاد آن  856متر بوده و روي  2پايه بنا
شدهاس��ت .معروفترين معماران فرانس��وي براي احداث پل پونت نورماندي نظر
دادهاند .كارساخت پل از سال  1988آغاز و پساز  7س��ال ،درسال  1995بهپايان
رسيد .هزينه ساخت آن  465ميليوندالر برآورد شدهاست .ارتفاع پل در بيشترين
مقدار خود به  215متر ميرسد.
پل جينگيوي چين

در سال  2010ميالدي ،چينيها يك پلكابلي معلق ديگر به جهانيان ارائهكردند.
طول كلي پل جينگيو 4500متر بوده و بيشترين دهانه آزاد آن  816متر طول دارد.
اين پل يكياز پر استقبالترين پلهايكابلي كشورچين محسوبميشود.
پل اينچئون كرهجنوبي

باصرف هزينهاي بالغ بر  1/4ميليارددالر ،پلي بهط��ول 21/38كيلومتر در منطقه
اينچئون كرهجنوبي شكلگرفت .هدفاصلي از ساختپل ،ايجاد دسترسي مستقيم
بين شهر سونگدو و فرودگاه بينالمللي اينچئون بودهاست .طول بيشترين دهانهآزاد
پل اينچئون  800متر بوده و در سال  2009ميالدي كار احداث آن بهپايان رسيد.
ارتفاع پايههاي پل  230متر بوده و عرض آن  33/4متر است .براي ساخت پلمذكور
4سال زمان صرفشد .از آنجائيكه پل در منطقه زلزلهخيز واقعشده ،در زيرسازي
آن تمام مالحظات طراحي لرزهاي مدنظر قرار گرفتهاست.
پل زولوتوي روسيه

پل زولوتوي روسيه در س��الجاري ميالدي به بهرهبرداري رسيد .اين پل نيز مانند
بس��ياري از پلهايكابلي معلق دنيا روي  2پايه (پيلون) ساختهش��ده و بيشترين
دهانه آزاد آن 737متر طول دارد .پل زولوتوي بهلحاظ طول دهانهآزاد ،نهمين پل
كابليمعلق جهان بهحسابميآمد.
پل رودخانه يانگتسه شانگهاي چين

پل رودخانه يانگتس��ه ش��انگهاي درحقيق��ت متصلكننده 2جزيره در ش��مال
كش��ورچين اس��ت .مجموع كل طول پل و تونلهاي مربوط به آن 25/5كيلومتر
است .هزينه س��اخت پلمذكور  1/84ميليارددالر بوده و پساز  4سال كار سخت
شبانهروزي ،درسال  2009ميالدي بهثمرنشست .طول بيشترين دهانهآزاد اين پل
730متر بوده و  2پايه براي آن درنظر گرفته شدهاست.

 3درسال  1906ميالدي تونل سيمپلون
موس�وم به تونل چهارم رش�تهكوههاي
آلپ بهط�ول  19700متر احداثش�د كه
ارتباط بين ش�هرهاي پاريس و ميالن را
برقرارميك�رد .اين تونل تا س�ال1982
طوالنيتري�ن تون�ل جه�ان محس�وب
ميشد.
 4اولين تونل ساختهشده در زيرآب كه
امكان تردد خودروها در آن وجودداشت،
سال 1927ميالدي در هلند احداثشد.
اين تونل مجه�ز به يك سيس�تمتهويه
مدرن نسبت به زمان خود بود.
 5در س�ال  1854ميلادي يك تونل
بهطول  3250متر ،ارتباط بين شهرهاي
س�اردنيتورين به جنوا را برقرارساخت.
اين تونل هم مخصوص خط�وط راهآهن
ريلي ايتاليا بود.
 6يكياز قديميتري�ن تونلهايي كه
هنوزه�م درحال اس�تفاده اس�ت ،تونل
شيلدون درنزديكي ش�هر دارلينگتون
انگليس اس�ت .اين تونل درس�ال1842
ميالدي احداثش�د و كش�ور ول�ز را به
انگليس ميساخت.
 7يك�ياز اولي�ن تونلهاي ج�ادهاي
طويل دنيا ،تونل دگ�روال بهطول 3182
متر اس�ت كه بين كش�ورهاي فرانسه و
ايتاليا و درس�ال  1882ميالدي س�اخته
شد.

عمرانشهر ضميمه رايگانروزنامه همشهري صاحبامتياز :موسسه همشهري سردبير :حميد هيدارن
گروهضمائمهمشهري ،ناشرنشريات :محله ،مسافر ،فرهنگشهر،استانها ،دوچرخه ،حقوق ،ري ،شميرانات و عمرانشهر
نشاني :تهران ،خيابان استاد مطهري ،تقاطع سهروردي ،شماره  83تلفن 88437755 :كدپستي1567719814:
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بركاتيك طرح عمراني
سخن مسئول

عكس تزئيني است

از اول تا بيستم شهريورماه صورت ميپذيرد

بررسي  وضعيتاجراي پروژههاي پيادهراهسازي درمناطق
این روزها تهران به يك کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شد ه است اما آنچه
در این کارگاه بزرگ تولید یا اجرا میش��ود ،تنها به پروژهها و طرح های
عمرانی محدودنمیشود .بهطور مثال طي ماههای اخیر ،دستورالعملها و
اسناد مختلفی در قالب نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران تدوین و ابالغ
شدهاست؛اسنادیکههریک ازآنهانتیجهبررسیمجموعهوسیعیازمنابع
و استانداردهای معتبر داخلی و بین المللی و نيز بازدیدها و ارزیابیهای
دقیق میدانی است.
البته ابالغ و اجراییش��دن این دستورالعملها به معنای پایان ارزیابیها
نیس��ت .بهبیان دیگر رون��د اجرای س��ا زوکارهای جدی��د در مناطق و
سازمانهای شهرداری تهران باید مورد پایش قرار گیرد تا دقیقاً مشخص
ل ميشوند و این امر
شود که شیوهها و روشهای ابال غ شده با چه دقتی اعما 
تا چه میزان باعث کاهش هزینهها و ارتقای کیفیت پروژهها شده است.
پیادهراهسازی یکیاز مجموعه اقداماتياس��ت که بهویژه از سال 1385
ت ش��هری قرارگرفته و بهموازات توسعه این بخشاز
موردتوجه مدیری 
اقدامات اجرایی ،تدوین دس��تورالعملهای متناس��ب با آن نیز توسعه
چشمگیری يافتهاست .دراين راستا از ابتدای سالجاری دستورالعمل
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیادهروس��ازی بهعنوان یکیاز اسناد
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران مورد تصویب قرا ر گرفت و بهعنوان
دستورالعملي الزماالجرا ابالغشد .با گذشت چند ماه از اجراییشدن این

دستورالعمل ،حـاال کـارشنـاسـان اداره کل همـاهنگـی فنی و عمرانی
مناطق و سازمانها ،سرگرم برنامهریزی برای اجرای یک طرح موردی در
همین زمینه هستند .درواقع کارشناسانمربوطه تالشمیکنند با اجرای
طرحجديد ،متوج ه ش��وند كه ش��رایط اجرای پروژههای پیادهروسازی
درسطح مناطق تا چهاندازه با دستورالعمل مورداشاره منطبق است.
براساس اعالم«مهندس شهرام باقری» مدیرکل اداره هماهنگی فنی و
عمرانی مناطق و سازمانها ،طرحمذكور از ابتداي شهریورماه سالجاری
آغا ز ش��ده و به مدت  20روز در مناطق  22گانه ش��هرداری تهران ادام ه
مییابد .همانند طرحهای موردی اخیر ،عالوه بر کارشناسان این ادارهكل،
مشاورین همکار اداره کل هماهنگی نیز در دو پهنه شرق و غرب پایتخت
در این طرح مشارکت میکنند.
حاال د ر حالی که پایتخت با گذش��ت  115س��ال از نخس��تین روزهای
تأسیس بلدیه تهران صاحب دستورالعمل همسانی در رابطه با پروژههای
پیادهراهسازی شد ه اس��ت ،نحوه اجرای این دس��تورالعمل زیر ذرهبین
ناظران عالی اداره کل هماهنگی قرارمیگیرد؛ کارشناسانی که امیدوار
هستند عالوه بر نظارت بر پروژههای پیادهراهسازی مناطق ،نکات مثبت
و منفی دستورالعمل جدید را بررس��یکنند تا در صورت وجود نواقص
احتمالی ،دستورالعمل مشخصات فنی و مقاطع همسان پیادهروسازی
مورد بازنگریهای دقیق قرار گیرد.

فرامرزعظیمی

*

بدونشک استقرار مدیریت واحدش��هری ،امریاست
که میتواند روند توسعه و آبادانی کالنشهرها و شهرهای
بزرگ کشور را سرعت بخشد .درعینحال اگر همدلی و تشریکمساعی
میان اجزای مختلف مدیریت شهری وجودنداشتهباشد ،نمیتوان پروژهها
و طرحهای عظیم عمرانی را در موعدمقرر تحویل شهروندان داد .دراين
راستا پروژههای عمرانی شهرداری تهران را ميتوان حاصل مشارکت و
همافزایی تمام اجزا ،امکانات و نیروهای مدیریت شهری دانست .امروزه
کمتر منطقهای در میان مناطق  22گانه شهرداری تهران وجوددارد که
مدیران آن در تالش برای رفع معارضاتملکی یک طرح عظیم عمرانی
نباشند .واقعیت آن است که شهرداریهای مناطق دوشادوش معاونت فنی
و عمرانی شهرداری تهران در روند اجرای پروژههای عمرانی فعال هستند تا
یک طرح عمرانی بهصورت کامل دراختیار بهرهبردارانش قرار بگیرد.
احداث ادامه بزرگراه یادگارامام(ره) حدفاصل خیابان آزادی تا پادگانجی
نمونه چنین پروژهای اس��ت .تنها درمحدوده منطقه 10شهرداری تهران
ض ملکی
هزینهای معادل 23میلیارد تومان صرفشده تا 165قطعه معار 
فشود.اینمیزانازعملیاترفعمعارض،بيانگریک
درطولپوستهطرحبرطر 
سلسلـه اقدامـات دشوار فنی -حقوقی است تا پوسته موردنیاز برای اجرای
پروژهباتراضیطرفین تملکشدهودراختیارمجریانطرحقراربگیرد.
اما در این میان برای تحویل صد در صدی یک پ��روژه عمرانی ،اقدامات
دیگری نیز الزم است تا بهعنوان مثال همزمان با افتتاح معبر و جریانیافتن
ن ش��ده و فضای سبز حاشیه بزرگراه و
ترافیک ،روشنایی موردنیاز تأمی 
پيادهراههاي آن نیز بهطور کامل احداث شدهباشد .شهرداری منطقه 10
برای تأمینروشنایی ضلع شرقی بزرگراه يادگارامام( ره)200پایه روشنایی
نصب و راهاندازی كرده و همزمان با پیشرفت عملیات اجرایی پروژه در تراز
منفییک 4200 ،متر مربع فضایس��بز در حاشیه بزرگراه احداث کرده
است .در همین مدت  11هزار مترمربع از س��طح دیوارههای مشرف به
بزرگراه نقاشی شده و  7650مترمربع از حاشیه شرقی بزرگراه نیز مورد
اجرای عملیات پیادهروسازی قرارگرفته است.
احداث  1050متر مس��یر دوچرخهس��واری و نصب  130عدد نیمکت
بهمنظور تکمیل مبلمان ش��هری ،از دیگر اقداماتی است که سببشده
فضای زیبای شرق بزرگراه یادگارامام (ره) بهطور کامل دراختیار شهروندان
و ساکنان حاشیه بزرگراه قرارگیرد .ب ه این ترتیب ميتوان گفت احداث
یک بزرگراه دوس��طحي عالوه بر بهبود ترددهای بزرگراهی و محلی ،به
افزایش ميزان فضاهایسبز و مس��یرهای پیادهرو در منطقه  10کمک
شایانتوجهي کرده است.
*شهردار منطقه10
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درسالهايآغازينقرنچهاردهمخورشيدي،
ساخت خيابان در شهرها و نيز احداث خطوط
راهآهن ريلي بين شهرها ،يك بدعت و نوآوري
لونقلشهريوبينشهري
درزمينهتوسعهحم 
محسوبميشد .در اين سالها بعض ًا تونلهاي
جادهاي نيز دردل كوهها حفرشد تا هيچ مانعي
بر سر راه سفرهاي برونشهري وجود نداشته
باشد .روند ساخت خيابانها و خطوط راهآهن
ريلي البته مقطعي بود و برنام�ه مدوني براي
گس�ترش آنها وجود نداش�ت .در س�الهاي
بعد و خصوص ًا دهههاي  40و  50خورش�يدي
بود كه تب س�اخت ش�ريانهاي ارتباطي در
شهرها و نيز بين ش�هرها باال گرفت اما با اين
وجود بسياري از طرحهاي تدوينشده توسط
شركتهاي خارجي مجال عينيتيافتن پيدا
نكردند .وقف�هاي كه در اين جري�ان رخ داد،
حدود 20سال بهطول انجاميد.

س��الها بعد از آغاز نهضت بزرگراهس��ازي و در
اواس��طدهه  70خورش��يدي ،فكر ساخت يك
تونلشهري بهذهن متوليان وقت مديريتشهري
خطور كرد .گرچه اين ايده خيلي دير و با گذشت
نزديك به 11سال از شروع عملياتاجرايي بهثمر
نشست اما بههرحال تونلرسالت در سال 1385
تكميلشد و البته سنگبناي احداث تونلتوحيد
و پساز آن ،تونل نياي��ش و تونلاميركبير قرار
گرف��ت .بهاين ترتي��ب جرأت س��راغگرفتن از
طرحهايي چ��ون تون��ل  9كيلومتري ش��هيد
صيادش��يرازي و نيز تونلهاي كمربندي تهران
پديد آمد و طرحهاي مطالعاتي اوليه آنها آماده
شد .بهتبع تهران ،حاال شهرهايي مثل شيراز نيز
درصدد ساخت تونلهاي شهري برآمدهاند تا با
ايجاد معابر حملونقلي در زير زمين ،بهس��مت
توس��عه زيرساختهاي ش��هري حركتكرده و
معضلترافيك را ريشهكن سازند.

پله�ا ازجمل�ه س�ازههاي حملونقل�ي
بهحس�ابميآيند ك�ه ضمن افزايشس�طح
معابرترافيكي،امكانترددهمزماندرمسيرهاي
م ميسازد .اما وقتي طول پلها
متقاطع را فراه 
افزايشيافت�ه و از ي�ك تقاطع غيرهمس�طح
لميشوند،
بهيكبزرگراهويامعبرشريانيتبدي 
آنگاه بايد از بزرگراههايطبقاتي سخن بهميان
آورد .بهاي�ن ترتي�ب حرك�ت در رويزمين و
نيز س�طحزمين جريانيافته و بدون تعريض
عرض معابرپيش�ين و همچنين فارغ از تملك
امالكمع�ارض ،فرص�ت جديدي ب�راي تردد
راحتترخودروهافراهمميآمد.بزرگراهطبقاتي
صدر كه اولي�ن نمون�ه از اين ن�وع بزرگراهها
بهحس�ابميآيـد (چه بهلح�اظ تكنولوژي
ساخت و چه از حيث ابعاد و ويژگيهاي پروژه )
درواقعهماننقشيراداردكهتونلرسالتبراي
تونلهاي بعداز خود ايفاء كرد.

پساز س��اخت  40كيلومتر تونلشهري ديگر در
لونقلي اس��ت،
تهران كه نيازمبرم سيس��تم حم 
ايده طبقاتيساختن ساير بزرگراهها و حتي برخي
خيابانهاي اصلي شايد يك راهكار منطقي ديگر
بهحس��ابآيد .متعاق��ب اتم��ام عملياتاجرايي
بزرگراهطبقات��ي آيتاهللصدر ك��ه ورود فنآوري
ساخت بزرگراههاي اينچنيني با استفاده از قطعات
پيشساختهبتنيونيزجرثقيلهايعظيمالجثهب ه
كشور را در بر داشتهاست ،مطمئناً تكرار اين تجربه
درمورد ديگر بزرگراهها نيز دور از ذهن نخواهد بود.
البته اينها همه بهشرطي است كه مطالعات اوليه
حاكياز ضرورت ساخت بزرگراههايطبقاتي و نيز
امكان اجراييشدن آنها باشد .اينكه زندگي در رو،
سطح و زير زمين جريان داشتهباشد يك ايده تجرب ه
شده در كشورهاي توسعهيافته بوده و امكان بلوغ
اس��تعدادهاي داخلي در زمينه احداث انواع معابر
لونقلي را مهيا ميسازد.
حم 

